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Ändringsförslag 4
Tokia Saïfi

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att öka insynen i betalningar till 
regeringar bör emittenter vars värdepapper 
är upptagna till handel på en reglerad 
marknad och som bedriver verksamhet 
inom utvinningsindustrin eller avverkning 
av naturskog i en separat årsrapport
offentliggöra de betalningar som görs till 
regeringarna i de länder där de är 
verksamma. Denna rapport bör innehålla 
betalningar av samma typ som de 
betalningar som offentliggörs i enlighet 
med initiativet Extractive Industries 
Transparency Initiative, EITI (”Öppenhet 
inom gruvnäringen”) och ge civilsamhället 
information för att göra regeringarna i 
resursrika länder ansvariga för sina 
inkomster från utvinningen av 
naturresurser. Initiativet kompletterar även 
EU:s åtgärdsplan Flegt 
(skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog) och 
förordningen om timmer som föreskriver 
att aktörer som bedriver handel med 
trävaror ska visa tillbörlig aktsamhet för att 
förhindra att olagligt trä förs in på 
EU:s marknad. De detaljerade kraven 
anges i kapitel 9 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/.../EU. Innovationen 
på finansområdet har lett till att nya typer 
av finansinstrument har skapats som 
innebär att investerarna exponeras 
ekonomiskt mot företag.

(7) För att öka insynen i betalningar till 
regeringar bör emittenter vars värdepapper 
är upptagna till handel på en reglerad 
marknad och som bedriver verksamhet 
inom utvinningsindustrin eller avverkning 
av naturskog i en förklaring offentliggöra 
de betalningar som görs till regeringarna i 
de länder där de är verksamma. Denna 
förklaring bör bifogas till årsbokslutet och 
innehålla uppgifter, för varje land och 
projekt, om betalningar av samma typ som 
de betalningar som offentliggörs i enlighet 
med initiativet Extractive Industries 
Transparency Initiative, EITI (”Öppenhet 
inom gruvnäringen”). Förklaringen bör ge 
civilsamhället och investerarna 
information om de berörda regeringarnas 
förvaltning av sina inkomster från 
utvinningen av naturresurser. Initiativet 
kompletterar även EU:s åtgärdsplan Flegt 
(skogslagstiftningens efterlevnad samt 
förvaltning av och handel med skog) och 
förordningen om timmer som föreskriver 
att aktörer som bedriver handel med 
trävaror ska visa tillbörlig aktsamhet för att 
förhindra att olagligt trä förs in på 
EU:s marknad. De detaljerade kraven 
anges i kapitel 9 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/.../EU. Innovationen 
på finansområdet har lett till att nya typer 
av finansinstrument har skapats som 
innebär att investerarna exponeras 
ekonomiskt mot företag.

Or. fr
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Ändringsförslag 5
Tokia Saïfi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 5
Direktiv 2004/109/EG
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att emittenter 
som är verksamma inom 
utvinningsindustrin eller avverkning av 
naturskog enligt definitionen i […] ska 
utarbeta en årsrapport om de betalningar 
som gjorts till regeringar i enlighet med 
kapitel 9 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/.../EU*. Rapporten ska 
offentliggöras senast sex månader efter 
utgången av varje räkenskapsår och ska 
förbli tillgänglig för allmänheten i minst 
fem år. Betalningar till regeringar ska 
rapporteras på konsoliderad nivå.

Medlemsstaterna ska kräva att emittenter 
som är verksamma inom 
utvinningsindustrin eller avverkning av 
naturskog enligt definitionen i […] varje år 
utarbetar en förklaring, för varje land och 
projekt, om de betalningar som gjorts till 
regeringar i enlighet med kapitel 9 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/.../EU*, varvid man med ett 
projekt menar ett kontrakt, en licens, ett 
hyreskontrakt eller något annat rättsligt 
avtal som reglerar emittentens verksamhet 
och som ligger till grund för specifika 
intäktsförbindelser. Denna förklaring ska
bifogas till årsredovisningen och 
offentliggöras senast sex månader efter 
utgången av varje räkenskapsår och ska 
förbli tillgänglig för allmänheten i minst 
fem år. Betalningar till regeringar ska 
rapporteras på konsoliderad nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Tokia Saïfi

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Översyn

Kommissionen ska [två år efter den dag 
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då detta direktiv träder i kraft] utvärdera 
detta direktivs genomförande och 
effektivitet och avlägga rapport till 
Europaparlamentet och rådet, särskilt vad 
avser följande:
– Genomförandet av systemet för 
redovisning av betalningar till regeringar.
– Möjligheten att generellt tillämpa dessa 
bestämmelser på alla emittenter vars 
värdepapper är upptagna till handel, 
oavsett emittenternas verksamhetsområde.
– Genomförandet av påföljder.
Rapporten ska vid behov åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag.

Or. fr


